Invitation til

ARION Herning Open RALLY 2019
Stævnet er åbent for alle hunderacer.
Stævnet afholdes lørdag, den 20. juli fra kl. 8.30
Det er samtidig det uofficielle DM for Schæferhunde 2019.
DM vil blive afholdt i klasserne Begynder samt Øvede. Schæferhundene deltager i
klasserne sammen med alle andre racer, dog er det kun schæferhundene der vil komme
i betragtning til DM.
Der vil være følgende klasser:
Ultrabegynder er for dig som aldrig har gået til konkurrencer, og du må have godbidder

med - se Rally reglement 2019 på hjemmesiden www.kreds14.dk

Der vil være en klassevinder i følgende klasserne.
Begynder – Øvede – Ekspert - Champion
Konkurrencerne afvikles ud fra reglementet for Herning Open Rally 2019
Vi gør opmærksom på at der benyttes DCH’s gældende rallyskilte.
Tilmelding skal ske via Kreds 14’s hjemmeside, hvor du skal udfylde nogle oplysninger.
Sidste tilmelding er 4. juli 2019. Pris 100 kr. Tilmelding vil være først til mølle princippet,
dog vil schæferhunde have fortrins ret ved de to klasser, hvor der afholdes DM.
Tilmelding er bindende og registreres først når betalinger er modtaget.
Der er mulighed for træning fra fredag, den 19. juli kl. 17.00 på en opsat Begynder bane.
Fredag aften kl. 19.00 tænder vi op i grillen, hvor alle er velkommen. Se igen PRAKTISKE
OPLYSNINGER på www.kreds14.dk
Rally stævnet afholdes som en del af Arion Herning Open 2019, som er et stævne hvor
der er konkurrence i IGP 1 til 3 og Begynder B. Deltagerne stiller op i hold og ud fra
deres sammenlagte resultater, findes en vinder.
Alle deltagere ved Arion Herning Open 2019, inviteres til at benytte sig af stævnets
faciliteter, herunder campingmulighed, bespisning m.m.
Alt dette kan du læse mere om på vores informationsopslag PRAKTISKE OPLYSNINGER,
som du finder på www.kreds14.dk på Facebook siden Herning Open 2019.
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG OG DIN HUND.
Med venlig hilsen
Schæferhundeklubben Kreds 14 Herning

